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Eljárások magyarázata
 

Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó szavazás a következő sorrendben történik:
 

À = Határidők    ´ = Határidők kérés esetén    6 = Még el nem fogadott szöveg, adott esetben határidők

1. Harmadik olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««III)
Közös szövegtervezet elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

2. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a Parlament összes képviselőjének
többségét írják elő.

3. Második olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««II)
A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges; a Tanács
álláspontjának jóváhagyásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

4. A Parlament eljárási szabályzata

- Az eljárási szabályzat módosításai
Módosítások elfogadásához a Parlament összes képviselőjének többsége szükséges.
Határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

5. Első olvasat

- Rendes jogalkotási eljárás («««I)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

6. Egyetértés

- Egyetértési eljárás («««)
Ha az egyetértésről szóló határozat elfogadásához vagy elutasításához a Szerződések a leadott szavazatok többségét írják elő.

7. Egyéb eljárások

- Konzultációs eljárás («)
Jogalkotási javaslat jóváhagyásához vagy módosításához a leadott szavazatok többsége szükséges.
Jogalkotási állásfoglalás tervezetének elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

- Egyéb (nyilatkozatok, szóbeli kérdések, saját kezdeményezésű jelentések, mentelmi jog felfüggesztése)
Állásfoglalási indítvány vagy határozatra irányuló javaslat elfogadásához a leadott szavazatok többsége szükséges.
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09:00–11:50     

 

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az

eljárási szabályzat 135. cikke)

 

12:00–14:00     SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
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09:00–11:50 Viták

12:00–14:00 SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása

15:00–16:30 Viták

106 • A migránsok helyzete az uniós határon Bosznia-Hercegovinában

A Bizottság nyilatkozata

[2018/2971(RSP)]

100 À • Irán, nevezetesen Naszrín Szotúdeh ügye

közös állásfoglalás B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018,
B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egyiptom, nevezetesen az emberi jogok védelmezőinek helyzete

közös állásfoglalás B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018,
B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzánia

közös állásfoglalás B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018,
B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet

Jelentés: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk

35 - A kereskedelmi viták gyorsított rendezése

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Jogi Bizottság

90 À«««I - Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Jelentés: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
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95 À«««I - A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

Jelentés: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

104 ««« - USA–EU megállapodás a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről

Ajánlás: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának
szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében
történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

72 À« - Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási
adó közös rendszere

Jelentés: Paul Tang (A8-0428/2018)

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

73 À« - A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó

Jelentés: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Gazdasági és Monetáris Bizottság

9 • Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő
ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

23 - Blokklánc: előretekintő kereskedelempolitika

Jelentés: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Jelentés a blokkláncról és az előretekintő kereskedelempolitikáról

[2018/2085(INI)]

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

113 À - A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége

Állásfoglalási indítványok

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

111 À - Összeférhetetlenség és az uniós költségvetés védelme a Cseh Köztársaságban

Állásfoglalási indítványok

közös állásfoglalás B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]

31 À - Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei

Jelentés: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Petíciós Bizottság



 

15:00–16:30     
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21 À - A Petíciós Bizottság 2017. évi tanácskozásai

Jelentés: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Petíciós Bizottság

69 • Ritka betegségek

Szóbeli választ igénylő kérdés

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
Ritka betegségek

[2018/2866(RSP)]

103 • Az afrikai sertéspestis terjedése

Szóbeli választ igénylő kérdés

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Bizottság
Az afrikai sertéspestis terjedése

[2018/2953(RSP)]
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